HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENŲ
studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu vadovų paraiškų vertinimo kriterijai
Studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu vadovų atranką vykdo ekspertai vertindami
pretendento į tyrimų vadovus prašymą pagal nurodytus vertinimo kriterijus. Bendrasis balas (N),
kuriuo vadovaujantis atrenkami tyrimų vadovai, apskaičiuojamas taip:
N = N1 x S1 + N2 x S2 + N3 x S3 + N4 x S4+ N5 x S5.
Vertinimo kriterijai
Vadovo kompetencijos vertinimas
Maksimalus balas – 100 (minimalus slenkstinis balas – 30).
1. Tyrimų vadovo
mokslinio darbo ir
meninės veiklos
1. Mokslinio darbo rezultatai akivaizdžiai pranoksta vidutinę
rezultatyvumas
akademinę ir kultūrinę raišką Lietuvoje, ir jie buvo pristatomi
2011–2015 m.
tarptautiniu mastu – iki 100 balų.
2. Mokslinio darbo rezultatai pranoksta vidutinę akademinę ir
(N1)
kultūrinę raišką Lietuvoje – iki 60 balų.
3. Mokslinio darbo rezultatai atitinka vidutinę akademinę ir
kultūrinę raišką Lietuvoje – iki 30 balų.
4. Mokslinio darbo rezultatai žemesni už vidutinę akademinę ir
kultūrinę raišką Lietuvoje – 0 balų.
Studento pasiekimų vertinimas
Maksimali balų suma – 100.
2. Studento
mokslinio darbo
patirties vertinimas 1. Moksliniai darbai ir pranešimai konferencijose publikuoti
profesionalioje spaudoje – 60 balų.
(N2)
2. Moksliniai darbai, pranešimai konferencijose publikuoti
studentiškoje spaudoje ir kt. veikla – 40 balų.
Mokslinio darbo temos formalieji vertinimo kriterijai
1. Pirmoji tema – 100 balų.
3. Siūlomų tyrimų
temų įvairovės
2. Antroji tema – 0 balų.
kriterijus (N3)
4. Tyrimų regioninės 1. Temą siūlo Vilniaus ir Kauno miestų ar rajonų institucijų
įvairovės kriterijus tyrėjas – 0 balų.
2. Temą siūlo kitų institucijų tyrėjas – 100 balų.
(N4)
Mokslinio darbo temos ekspertinis vertinimas
Maksimali balų suma – 100 (minimali slenkstinė balų suma – 60).
5. Ekspertinis
siūlomos tyrimų
temos vertinimas
1. Temos aprašo kokybė – iki 50 balų (vertinama, ar aiškiai ir
išsamiai aprašyta tyrimų tema ir būsimi studento darbai, ar realu
(N5)
įgyvendinti darbo planą ir pasiekti numatytus tikslus per
tyrimams skirtą laiką).
2. Temos aktualumas – iki 50 balų (vertinama, ar siūloma tyrimų
tema siejasi su aktualiomis sociokultūrinėmis Lietuvos visuomenės problemomis, ar yra svarbi nacionalinei raiškai ir europinei
integracijai, ar studento darbams bus naudojama šiuolaikinė
mokslinių tyrimų infrastruktūra).

Svorio
koeficientas

S1 = 0,35

S2 = 0,15

S3 = 0,10

S4 = 0,05

S5 = 0,35

